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Samenzang 
Komt allen tezamen Oudkerkelijk 
 (arr. D. Wilcocks/W. Opgelder) 
 

1. 

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, 
Komt nu, o komt nu naar Betlehem! 

Ziet nu de vorst der engelen hier geboren. 
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 
 
2. 
De hemelse engelen riepen eens de herders 
weg van de kudde naar ’t schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! 
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, 

Komt, laten wij aanbidden die koning. 
 
3. 
Het licht van de Vader, licht van den beginne, 
Zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees 
Goddelijk kind, gewonden in de doeken! 
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, 
Komt, laten wij aanbidden die koning. 

 
4. 
O kind, ons geboren, liggend in de kribbe, 
Neem onze liefde in genade aan 
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, 
Komt, laten wij aanbidden die koning. 



Orgel: Nun komm der Heiden Heiland J.S. Bach 

 

Sotto Voce 
Nun komm der Heiden Heiland Joh. Crüger 

Stimmet Hosianna an L. Schröter 

 

Ma Musica 
Gloria L. Carnazzi 

Minuet Chrétien A. Adams 

 

Woudklank 
On Christmas Night Christmas Carol 

 (arr. D. Willcocks) 

Christmas Lullaby J. Rutter 

 

Instumentaal intermezzo: Panis Angelicus 
C. Franck 

 

Sotto Voce 
Es ist ein Ros entsprungen J.H. von Herzogenberg 

Gelobet der da kommt C.Chr. Dedekind 

 

Ma Musica 
Les Choers Angéliques L. Adr. v. Tetterode 

Ding Dong Merrily on High Christmas Carol 
 (arr. Ch. Wood) 

Woudklank 
Nativity Carol J. Rutter 

Star Carol J. Rutter  



Pauze 
 

Samenzang 
 

Een diepe nacht houdt Bethlehem Engelse melodie 

 (arr. R. Vaughhan-Williams/Th. Armstrong) 

 

1. 

Een diepe nacht houdt Bethlehem zo dromeloos omvat. 

Jouw straten zwijgen en verstild straalt heel het sterren dak. 

Hoe zwart het nachtlijk duister, het donker dat je dekt, 

wordt nu met goddlijk licht gevuld, dat jou tot leven wekt. 

 

3. 

Het zwijgen van de lange nacht bewaart een stil geheim. 

Hoe God, de mensen toegedaan als één van hen wil zijn. 

Zo ongehoord verschenen zo klein en zonder macht, 

komt Gods genade aan het licht: Een Kind betrekt de wacht. 

 

4. 

Gezegend Kind van Bethlehem dat onze harten wint, 

Wij bidden dat ook Gij bij ons een onderkomen vindt. 

De eng’len zingen glorie, de morgen wordt begroet. 

Het is de echo van hun lied die ons ontwaken doet. 

  



Ma Musica 
Maria Wiegenlied M. Reger 

La Vierge á la Creche C. Franck 

 

Sotto Voce 
Good King Wenceslas Christmas Carol 

 (arr. D. Wilcocks/W. Opgelder) 

Gabriel’s Message Christmas Carol 

 (arr. D. Wilcocks) 

 

Woudklank 
The Twelve Days of Christmas Christmas Carol 

 (arr. J. Rutter) 

Fum fum fum Spaanse melodie 

 (arr. W. Opgelder) 

 

Instrumentaal intermezzo Andante & Vivace 
Ph. Telemann uit: Triosonate in d 

 

Ma Musica 
A Mexican Lullaby Volksmelodie uit Mexico 

 

Woudklank 

Let There be Peace on Earth J.&S. Miller 

 

Sotto Voce 
Torches J. Joubert 

  



Samenzang 
 

Hoor, de Eng’len zingen de eer  F. Mendelssohn 

 

1. 

Hoor, de eng’len zingen de eer van de nieuw geboren Heer! 

Vreed’ op aarde ‘t is vervuld: God verzoent der mensen schuld. 

Voegt u volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door, 

zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem! 

Hoor, de englen zingen de eer van de nieuw geboren Heer! 

 

2. 

Hij, die heerst op ’s hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon, 

Wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt. 

Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt, 

tussen alle mensen in in het menselijk gezin. 

Hoor, de eng’len zingen de eer van de nieuw geboren Heer! 

 

3. 

Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft, 

Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd, 

al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf, 

dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn. 

Hoor, de englen zingen de eer van de nieuw geboren Heer! 

  



Wim Opgelder, dirigent 

Wim Opgelder studeerde 

orgel en 

koordirectie/kerkmuziek 

aan het conservatorium te 

Groningen; hiernaast 

behaalde hij nog de aktes A.M.V. en piano. Als docent 

heeft hij een eigen bedrijf ‘Muziekinpraktijk’ dat 

gevestigd is in Zuidlaren .Hij is als organist verbonden 

aan de PKN Anloo-Zuidlaren en hij is cantor/pianist van 

de Pepergasthuiskerk te Groningen. Met regelmaat 

verzorgt hij, naast concerten, ook lezingen in de regio. 

Als dirigent is hij werkzaam bij diverse koren in de regio.  

 

Jan de Roos, pianist/organist 

Jan de Roos ( 1963 ) studeerde 

piano en orgel aan het Groninger 

conservatorium. Aanvullende 

lessen volgde hij bij Alain Planet 

(20ste eeuwse pianomuziek) en bij 

Vladimir Tropp. (Russische pianomuziek). In 1990 

studeerde hij af voor het diploma uitvoerend musicus. 

Hij is veel gevraagd als koorbegeleider. Hij gaf concerten 

in binnen- en buitenland. 



Trea Oolders, fluit 

Trea Oolders speelt fluit sinds haar achtste. 

Aanvankelijk blokfluit, maar de piccolo en de dwarsfluit 

volgden al snel. Zij was jarenlang lid van 

muziekvereniging ‘Drenthina’ te Annen en speelt 

momenteel bij ‘Odo’ te Odoorn. Zij rondde met succes 

de opleiding tot jeugdorkestdirigent af. Met regelmaat is 

zij te horen bij diverse oratoria, musicals en 

koorconcerten, zowel solistisch als ter begeleiding. 

 

Anne Hesseling, fluit 

Anne Hesseling speelt fluit sinds haar dertiende. 

Ze had les van onder meer Rinze van der Baan en Simon 

Kooiman. Na de vooropleiding van het Conservatorium 

te Groningen volgde zij daar ook een aantal 

masterclasses. Met regelmaat treedt zij op als fluitist bij 

koren (o.a. bij een winter- en een voorjaarsconcert van 

‘Ma Musica’ en in kleine ensembles). Als vaste fluitiste is 

zij verbonden aan het koor van de Pepergasthuiskerk. 

  



Bas van den Broek, tompet 

Bas v.d. Broek is op tienjarige leeftijd begonnen als 

bugelspeler bij de plaatselijke muziekvereniging. 

Hij behaalde alle diploma’s die binnen de harmonie-

fanfare-brassband wereld te behalen zijn. 

Bas Speelt trompet op (semi-)professioneel niveau, met 

name op het gebied van de lichte muziek. 

Met regelmaat is hij actief als bigband-leider. 

Ook heeft hij meegedaan aan concoursen, waar hij 

regelmatig in de prijzen viel. 

 
  



Sotto Voce 

Het koor Sotto Voce dat in 2005 is opgericht bestaat uit 
40 leden. Het repertoire is veelzijdig. Het betreft vooral 
koorwerken vanaf de barokperiode van zowel geestelijke 
als wereldlijke muziek. Het koor heeft de afgelopen jaren 
van zich doen horen door het uitvoeren van korte 
werken zoals cantates van Bach en Buxtehude, de 
‘Deutsche Messe’ van Schubert, alsook grotere 
muziekstukken o.a. die ‘Geburt Christi, van Heinrich von 
Herzogenberg. In 2010 werd het eerste lustrum gevierd 
met ‘Der Rose Pilgerfahrt’ van Robert Schuman. In 2011 
en 2012 zijn er 2 concerten gegeven in samenwerking 
met het Gronings Kamerorkest Clemens Schröner. In 
2012 tevens een Valentijns concert met liefdesliederen 
uit de Renaissance en Barok. In 2013 werd ‘The 
Crucifixion’van John Stainer uitgevoerd, in dit jaar ‘Die 
Sieben Letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze’ van 
Joseph Haydn. Sotto Voce werkte mee aan diverse 
korenfestivals en Pedaal Vocaal. Het koor staat sinds de 
oprichting onder de deskundige en enthousiaste, 
bevlogen leiding van Wim Opgelder. 

  



Ma Musica 

Vrouwenkoor Ma Musica is opgericht in 1998 en staat 
sinds het begin o.l.v. dirigent/pianist Wim Opgelder. 
Het koor bestaat uit 20 leden. 
Het koor heeft zich toegelegd op de uitvoering van 
profane liederen uit de periode tussen 1600-1900. 
Hieronder zijn liederen van componisten als Purcell, 
Schumann, Brahms, Dvorák, Mendelssohn e.v.a. 
Ma Musica zingt deze liederen 2-4 stemmig. 
Iedere dinsdag van 10.00- 12.00 repeteert het koor in 
Het Anker te Borger. 
 

Woudklank 

Gemengd koor Woudklank is een al lang bestaand koor 
dat werd opgericht in 1926. Het bestaat uit ca. 50 
enthousiaste leden. Leden die zich zowel inzetten voor 
de kwaliteit van de muziek, als ook voor de organisatie 
van het koor. Wij repeteren met plezier, er heerst een 
fijne sfeer, ook tijdens de koffiepauze en eens per maand 
bij de after-repetitieborrel. Ons repertoire is zeer divers; 
van musical tot klassiek, van religieus tot pop. Het koor 
laat zich graag dirigeren door Wim Opgelder, een zeer 
muzikale en positief ingestelde dirigent. Wim zorgt 
ervoor dat er van de nootjes op papier werkelijke muziek 
gemaakt wordt. Tijdens de repetitie geeft hij 
aanwijzingen om de stemvorming en koorklank naar een 
hoger niveau te tillen. Woudklank heeft ook een vaste 
begeleider (pianist) in de persoon van Jan de Roos. 

  



Namens alle uitvoerenden wensen wij u goede 
kerstdagen en een voorspoedig 2015! 

 

 

 

 

 

 


